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Abstract: Violence in schools is the center interest of many researches and prevention programs developed in the past 
decades, both in Europe and elsewhere. We cannot say with certainty that this interest is the direct consequence of an 
increase in amplitude or severity of the phenomenon. However, we believe that it could be the result of the development 
of our own reflexivity towards the effects of such acts. The limits of understanding the determinism of school violence 
are presently pushed more and more past immediate risk factors, following a holist perspective for the approach of 
preventing this phenomenon. As we will show in the article, school violence needs to be defined in a broader sense to 
include also less visible forms. We will also argue that for prevention programs to be effective, the understanding of 
school violence has to follow an ecological model, which focuses on our collective responsibility for the prevention of 
the phenomenon.  
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În ultimele decenii, atât în Europa, cât şi în alte regiuni ale lumii, violenŃele în mediul şcolar se află 
în centrul atenŃiei multor cercetări şi programe de prevenire. Nu putem spune cu certitudine că acest 
interes este consecinŃa directă a unei creşteri în amploare sau gravitate a fenomenului. Credem însă 
că poate fi rezultatul dezvoltării propriei noastre reflexivităŃi cu privire la efectele unor astfel de 
acte. Limitele înŃelegerii determinismului violenŃei şcolare sunt în prezent împinse tot mai mult 
dincolo de factorii de risc imediaŃi, urmând o perspectivă holistă de abordare a prevenirii 
fenomenului. De aceea, violenŃa şcolară trebuie să fie definită într-un sens mult mai larg, pentru a 
cuprinde şi forme mai puŃin vizibile, însă cu efecte la fel de grave. De asemenea, pentru ca 
programele de prevenire să fie eficiente, acestea trebuie structurate şi implementate pornind de la un 
model ecologic de înŃelegere a violenŃei în mediul şcolar, care aduce în prim plan responsabilitatea 
noastră colectivă faŃă de prevenirea fenomenului. 
 
A. Problematica definirii conceptului de violenŃă în şcoală 

 
Există, şi cu siguranŃă vor continua să existe, opinii diferite ale specialiştilor în domeniu privind 
sensurile conceptului de violenŃă, iar cu atât mai mult privind sensurile celui de violenŃă în şcoală. 
O definiŃie general acceptată ar fi cu atât mai necesară în cazul în care se doreşte implementarea 
unor programe de prevenire a fenomenului, care, aşa cum vom vedea mai târziu, sunt dezvoltate în 
funcŃie de abordarea conceptuală a violenŃei în şcoală. Cele mai multe dispute întâlnite în literatura 
de specialitate în ceea ce priveşte definirea conceptului de violenŃă se concentrează în jurul câtorva 
aspecte, pe care le vom analiza în continuare: 

� violenŃă fizică vs. violenŃă psihică sau emoŃională; 
� violenŃă împotriva persoanelor vs. violenŃă împotriva bunurilor materiale; 
� manifestare comportamentală vs. atitudine sau ameninŃare; 
� violenŃă interpersonală vs. violenŃă impersonală / sistemică; 
� gravitatea prejudiciului; 
� intenŃionalitatea manifestărilor violente. 
Sensul cel mai comun care este atribuit conceptului de violenŃă se referă la folosirea forŃei 

fizice. Unele definiŃii (Olweus, 1999; Underwood, 2002) trec cu vederea manifestări ale violenŃei 
care fac măsurarea dificilă. Spre exemplu, Olweus (1999, p. 12) este de părere că violenŃa se referă 
la acea manifestare agresivă prin care un actor „se foloseşte de propriul corp sau de un obiect 
(inclusiv o armă) pentru a aduce un prejudiciu sau un disconfort (destul de grav) unui alt individ”. 
Autorul face diferenŃa între conceptul de agresivitate şi cel de violenŃă, arătând că între acestea 
există o relaŃie de subordonare: agresivitatea include diferite tipuri de manifestări comportamentale, 
printre care şi violenŃa, care face apel exclusiv la utilizarea forŃei sau puterii fizice. O astfel de 
abordare nu poate decât să limiteze conceptul pentru că nu ia în considerare o arie largă de 
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manifestări comportamentale care, la rândul lor, pot aduce prejudicii (destul de grave). Includem 
aici suferinŃele psihice sau emoŃionale cauzate ca urmare a marginalizării intenŃionate, insultelor, 
umilinŃelor etc. OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (OMS), făcând referire la sensul conceptului de 
violenŃă, a Ńinut să sublinieze în „Raportul mondial privind violenŃa şi sănătatea” că prin utilizarea 

forŃei sau puterii fizice trebuie să înŃelegem de asemenea „neglijare şi alte tipuri de abuz fizic, 
sexual sau psihologic, precum şi sinuciderea sau alte acte de auto-vătămare” (Krug şi alŃii, 2002, p. 
5). AlŃi autori (Henry, 2000; FCHP, 2002; Dardel Jaouadi, 2004) optează pentru aceeaşi definire 
largă a conceptului de violenŃă, care include pe lângă manifestările comportamentale de natură 
fizică şi pe cele de natură psihică, emoŃională etc. 

De cele mai multe ori, conceptului de violenŃă îi este asociată ideea de exercitare a unei 
agresiuni împotriva unei persoane. Dacă aşa stau lucrurile, în ce categorie vom include atunci actele 
împotriva bunurilor materiale, precum cele de vandalism? NeamŃu (2003) subscrie astfel de acte 
conceptului mai larg de devianŃă şcolară, făcând diferenŃe între acestea şi violenŃele în şcoală. 
Suntem însă de părere că, de fapt, actele îndreptate împotriva unor bunuri materiale reprezintă 
manifestări comportamentale care folosesc forŃa fizică sau obiectele în vederea producerii directe de 
prejudicii materiale şi indirect de prejudicii personale, instituŃionale sau sociale. AlŃi autori (Smith 
2004, 2007), preferă să lase această întrebare deschisă dezbaterii, în timp ce OMS (Krug şi alŃii, 
2002) restrânge conceptul de violenŃă la cea îndreptată împotriva unei persoane sau a unui grup.  

Un alt aspect conceptual discutat de specialişti în literatura de specialitate, priveşte forma în 

care se materializează violenŃa. Aceasta poate lua fie forma unei acŃiuni prin manifestare 
comportamentală, fie o formă latentă, doar de ameninŃare. DefiniŃia dată de OMS (Krug şi alŃii, 
2002), precum şi cea propusă de Centrul Finlandez pentru Promovarea SănătăŃii (FCHP, 2002), 
acceptă ambele sensuri – acŃională şi latentă – ca fiind forme ale violenŃei. AlŃi autori (Olweus, 
1999; Henry, 2000; Underwood, 2002) fac referire strictă la dimensiunea acŃională a violenŃei. Însă 
conceptul semnifică „la fel de mult un climat ca şi un fapt” (Debarbieux, Blaya şi Vidal, 2003), 
fiind deci unul subiectiv. În mediul şcolar, la fel ca şi în alte medii, violenŃa poate fi resimŃită 
puternic la nivelul trăirilor interioare ale individului, fără a putea fi identificată din exterior. 
Realitatea subiectivă a victimelor devine astfel o unitate de măsurare a violenŃei, care dacă este 
omisă poate duce la o înŃelegere parŃială, credem noi, a fenomenului. Suntem deci de părere că prin 
violenŃă ar trebui să înŃelegem şi acele manifestări subtile, care iau forma unei intenŃii. 

O problematică actuală în definirea conceptului de violenŃă şi cu efecte directe în 
modalitatea de structurare a programelor de prevenire a fenomenului în şcoli este legată de subiectul 

care iniŃiază actul de violenŃă. S-a pus astfel în discuŃie (Dupper, 1995; Epp, 1996; Furlong şi 
Morrison, 2000; Henry, 2000; NeamŃu, 2003; Erkohen-Marküs şi Doudin, 2004; Smith, 2004, 
2007) dacă putem vorbi doar de violenŃă interpersonală (în care iniŃiatorul este o persoană sau un 
grup informal) sau şi de violenŃă impersonală / sistemică (în care iniŃiatorul este o instituŃie, un grup 
formal, un proces social sau chiar o anumită politică promovată la diferite niveluri). Suntem de 
părere că acest din urmă sens dat conceptului de violenŃă pune sub o nouă lumină contextul 
educaŃional pentru că deschide calea unor dezbateri pe marginea regulamentelor şcolare, stilurilor 
pedagogice promovate la un moment dat sau a raporturilor de putere care se instituie în interiorul 
şcolilor. Ar fi deci necesară o abordare mai largă a conceptului de violenŃă dacă se doreşte 
dezvoltarea unor programe eficiente de prevenire a fenomenului. 

Pe lângă dezbaterile mai sus menŃionate, literatura de specialitate a evidenŃiat controverse şi 
în ceea ce priveşte gravitatea prejudiciului cauzat de un act violent (Olweus, 1999; NeamŃu, 2003; 
Debarbieux, Blaya şi Vidal, 2003; Dardel Jaouadi, 2004; Smith, 2007). Astfel, din acest punct de 
vedere se pot distinge două perspective: prima perspectivă consideră că numai acele manifestări 
care aduc prejudicii grave (mai ales cele care intră sub incidenŃa legii penale) pot fi catalogate drept 
acte de violenŃă, în timp ce a doua perspectivă consideră că şi acele acte de o intensitate mai redusă 
(de exemplu jignirea, lipsa de politeŃe, dispreŃul, ironizarea, poreclirea etc.) reprezintă acte de 
violenŃă, chiar dacă sunt resimŃite mai ales la nivelul trăirilor interioare. Această ultimă perspectivă 
este mai largă şi permite o abordare comprehensivă a fenomenului violenŃei, cu atât mai mult în 
contextul şcolar unde astfel de manifestări pot fi văzute ca „o strategie de supravieŃuire şi de 
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afirmare, atât la elevi, cât şi la profesori” (NeamŃu, 2003, p. 240). Dacă vedem violenŃa ca o relaŃie 
de putere, actele care prejudiciază fizic cel mai puŃin, pot avea efectele psihice şi emoŃionale cele 
mai intense asupra individului. Din acest punct de vedere, şcoala poate părea „fizic” un teren de 
joacă, însă „mental” este de fapt un câmp de luptă. 

Şi nu în ultimul rând, o problematică adusă în prim plan de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii 
(Krug şi alŃii, 2002, pp. 5-6) este cea care priveşte intenŃionalitatea actelor violente. BineînŃeles, 
modalitatea de problematizare a acestui aspect definiŃional depinde de poziŃia avută în privinŃa 
celorlalte aspecte. Astfel, din perspectiva OMS violenŃa implică mai mult decât forŃa fizică, poate 
apărea şi sub formă latentă, este îndreptată împotriva unor persoane sau grupuri, iar iniŃiatorul este o 
persoană sau un grup informal. łinând cont de această poziŃie, intenŃionalitatea violenŃei priveşte 
două aspecte. În primul rând, se ia în considerare diferenŃa dintre intenŃionalitatea unei manifestări 
comportamentale şi cea a producerii unei consecinŃe, astfel că, prezenŃa unei intenŃii de a face uz de 
forŃă nu reprezintă acelaşi lucru cu prezenŃa unei intenŃii de a cauza un prejudiciu. În al doilea rând, 
trebuie să se Ńină cont de faptul că sensul conceptului de violenŃă poate fi determinat cultural 
(Siegel, 2005). Există spaŃii sociale în care intenŃia de a cauza un prejudiciu nu este asociată 
conceptului de violenŃă datorită unor credinŃe sau practici transmise sau menŃinute prin canale 
culturale. Spre exemplu, în contextul şcolar un ritual de iniŃiere nu este văzut ca un act violent nici 
de grupul care îl iniŃiază, nici de individul care aspiră să facă parte din grup, deşi intenŃia directă 
este de a cauza un prejudiciu, bineînŃeles, cu scopul de a testa individul.  

Sociologic vorbind, dezbaterile pe marginea acestor sensuri pot să reflecte diferitele 
interese, de natură politică sau ideologică, care pot apărea sub forma unor priorităŃi într-un anumit 
moment istoric. Conceptul de violenŃă este construit şi reconstruit social cu trecerea fiecărui 
deceniu, putându-se trasa o evoluŃie a transformării sensurilor acestuia urmărind pur şi simplu 
reglementările legislative în domeniu, programele-cadru sau acŃiunile de prevenire care se 
desfăşoară la nivel regional sau local.  

Acelaşi pattern de construcŃie socială se aplică şi conceptului de violenŃă şcolară. În prezent, 
putem spune că ne aflăm într-o perioadă de trecere de la abordări cauzale unilaterale, către abordări 
sistemice sau ecologice ale violenŃei în şcoală. La baza multor acŃiuni regionale actuale de prevenire 
a fenomenului (un exemplu este reŃeaua europeană Violence In Schools Training Action – VISTA) 
stă această viziune a violenŃei în relaŃie cu contextul individual, interpersonal, şcolar şi social în 
care se construieşte. Această abordare are ca punct de pornire teza lui Bronfenbrenner (1979) 
conform căreia important în dezvoltarea unui comportament este mai degrabă mediul aşa cum este 
perceput de către individ, decât aşa cum există „obiectiv”, în realitate. Este o abordare contrară 
pozitivismului ştiinŃific (Ben-Chaim, 1998), care situează interacŃiunea individului cu mediul în 
centrul construcŃiei conceptului. La nivel politic, acest tip de analiză aduce în prim plan tipuri de 
violenŃă mai puŃin discutate în contextul educaŃional: violenŃa ascunsă / tacită (NeamŃu, 2003), care 
este atât de comună încât nu o mai vedem, dar este foarte reală pentru victime, şi include acele 
comportamente sau intenŃii cu semnificaŃii interpretabile (de exemplu manifestările cu conotaŃii 
sexuale, ironiile sau tachinările) şi violenŃa sistemică / instituŃională (Dupper, 1995; Epp, 1996; 
Furlong şi Morrison, 2000), văzută ca politici, practici, sau proceduri care au ca rezultat probleme 
de natură agresivă în mediul şcolar (de exemplu reformele administrative neplanificate, o curriculă 
şcolară neadecvată, tolerarea comportamentelor abuzive, utilizarea excesivă a pedepselor, practicile 
discriminatorii sau mediile de învăŃare bazate exclusiv pe competiŃie).  

În literatura de specialitate putem identifica şi alte sintagme folosite ca sinonime ale 
conceptului de violenŃă în şcoală: devianŃă şcolară (NeamŃu, 2003), violenŃă în mediul şcolar 
(FCHP, 2002; Ferréol, 2003; Sălăvăstru, 2003), violenŃă şcolară (Furlong şi Morrison, 2000; 
Estérle-Hédibel, 2003; Sirota, 2003), violenŃă juvenilă şcolară (Roşan, 2006). Credem însă că toate 
fac referire la un fenomen construit şi determinat socio-cultural, care include acele manifestări sau 
intenŃii de exercitare a puterii, vizibile sau ascunse, iniŃiate de un individ, grup sau sistem şi 
îndreptate împotriva unui alt individ, grup sau sistem, în vederea cauzării unui prejudiciu de 
gravitate variabilă şi care au drept consecinŃă dezvoltarea sau menŃinerea unui climat şcolar negativ. 
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Dacă analizăm conceptul dintr-o perspectivă ecologică (Bronfenbrenner, 1979; Henry, 
2000; Krug şi alŃii, 2002; Deklerck, Deboutte şi Depuydt, 2005; Ortega şi alŃii, 2006), atunci 
cauzalitatea fenomenului este multiplă şi trebuie să privească trăirile şi comportamentele individului 
în relaŃie cu mediul în care acesta îşi desfăşoară activităŃile. Actorii care iau parte în acest proces, 
fie de pe poziŃia de agresor, fie de pe poziŃia de victimă, sunt atât elevii / studenŃii, cât şi profesorii, 
personalul administrativ al şcolii, şcoala ca sistem instituŃional, părinŃii, diferiŃi specialişti implicaŃi 
în sistemul şcolar, comunitatea şi societatea în ansamblu (vezi modelul ecologic de înŃelegere a 
violenŃei). O astfel de abordare va avea consecinŃe asupra analizei factorilor care susŃin sau previn 
apariŃia ori menŃinerea actelor violente în şcoală.  

 

 
 
Specialiştii în domeniu (Ortega Ruiz şi alŃii, 2006; Roşan, 2006) vorbesc despre factori de 

risc  şi factori protectivi în relaŃie cu violenŃa şcolară, care se pot manifesta la unul sau mai multe 
dintre nivelurile modelului ecologic. Spre exemplu, la nivel individual factori precum vârsta, genul, 
stima de sine sau diferitele aptitudini sociale sau cognitive ale individului pot reprezenta o 
predispoziŃie fie către iniŃierea de acte violente, fie către resemnarea în poziŃia de victimă. Aceeaşi 
logică poate fi urmată şi în legătură cu celelalte niveluri: relaŃiile de prietenie, relaŃiile de familie, 
statutul social, modalitatea de socializare sau stilurile parentale (ca factori care acŃionează la nivelul 
interpersonal); raportul elev / profesor, relevanŃa curriculei şcolare, stricteŃea regulamentelor şi 
modalitatea de aplicare a acestora, numărul de elevi în clasă şi în şcoală, arhitectura şcolii, climatul 
sau atmosfera şcolară şi comunitară, gradul de coeziune sau nivelul de bunăstare socială în 
comunitate (ca factori care acŃionează la nivelul şcolar şi comunitar); tradiŃiile şi obiceiurile, 
procesele de transformare socială, politicile promovate într-un anumit moment sau  nivelul de 
dezvoltare economică (ca factori care acŃionează la nivelul societal). Astfel, în analiza violenŃei 
şcolare, atât în ceea ce priveşte apariŃia acesteia, cât şi din perspectiva prevenirii ei, modelul 
ecologic propune o abordare globală (Doudin şi Erkohen-Marküs, 2004), centrată mai puŃin pe 
problemă şi mai mult pe contextul în care aceasta se naşte şi se dezvoltă. Este ceea ce ReŃeaua 
VISTA numeşte whole school approach – „abordare holistă a şcolii” (Deklerck şi Deboutte, 2006) 
şi care include proiecte şi acŃiuni ce pun în mişcare toate resursele disponibile la cele patru niveluri 
ale modelului ecologic. Mai pe larg însă despre acest tip de abordare şi despre proiectele în care s-a 
materializat în vederea prevenirii violenŃei şcolare vom vorbi în ultima secŃiune.  

 
B. Contextualizarea violenŃei şcolare la situaŃia Ńării noastre 

 
O idee, spunem noi interesantă, care a stat la baza perspectivei de analiză a acestui material, este că 
manifestările violente (individuale, de grup sau de sistem) din mediul şcolar sunt „rezultatul 
responsabilităŃii colective” (Depuydt şi Deklerck, 1997, p. 76). Este o opŃiune metodologică 

Nivel 
societal 

Nivel şcolar  
şi comunitar 

Nivel 
interpersonal 

Nivel 
individual 

Sursă:  Adaptare după Krug, Etienne G., et.al. (eds.), (2002), World Report on Violence and Health, 
Geneva, World Health Organization, p. 12. Modelul a fost construit pornind de la teza lui 
Bronfenbrenner, Urie. (1979), The ecology of human development. Experiments by nature and 

design, Cambridge, Harvard University Press. 

Model ecologic de înŃelegere a violenŃei 
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integrativă ce include premisele unei explicaŃii multi-cauzale. Pornind de la această idee este deci 
necesară contextualizarea fenomenul violenŃei şcolare la situaŃia socială mai largă în care se 
dezvoltă un sistem de educaŃie.  
 
1. Starea sistemului de educaŃie  
România a trecut în ultimele două decenii printr-o serie de transformări radicale de natură socială, 
culturală, economică şi politică. Au existat discuŃii ample despre „costurile” acestor transformări. 
Acum ne este greu să credem că acestea vor fi uitate, aşa cum concluziona Zamfir (2004) într-o 
analiză critică a tranziŃiei. Nu negăm însă că este posibil, dacă „a uita” este o condiŃie pentru ca 
perioada de transformări să se încheie.  

Într-un studiu dedicat analizei pierderilor care au însoŃit tranziŃia României de la economia 
planificată la economia de piaŃă, Belli (2001) arăta că cele mai multe dintre reformele care au avut 
loc în Ńara noastră după 1989 au început cu distrugerea sistematică a „vechilor structuri social-
economice” (p. 22), fără însă a le proiecta pe cele care ar fi trebuit să le înlocuiască. La aceasta, 
Belli adaugă şi critica reformelor bazate pe „politici conjucturale, improvizate” (p. 26) care nu au 
apelat la beneficiile pe care ar fi putut să le aducă cercetarea ştiinŃifică. BineînŃeles, aceste critici pot 
fi aplicate reformelor din sistemul educaŃional şi completate cu nemulŃumirile multora (părinŃi, 
profesori, elevi etc.) privind transformările periodice care au bulversat procesul de educaŃie. Este 
suficient să dăm ca exemplu repetatele schimbări în procedurile de trecere între ciclurile şcolare. Iar 
dacă acceptăm teza violenŃei sistemice, atunci considerăm că procesele de transformare descrise mai 
sus întrunesc condiŃiile pentru a fi catalogate drept posibile cauze, directe sau indirecte, pentru 
apariŃia şi menŃinerea violenŃei în mediul şcolar. 

Un alt element la fel de important în dezvoltarea violenŃei şcolare este nivelul de bunăstare 
individuală şi socială. Stănculescu (2004, p. 288) arăta că „investiŃia în capitalul uman este calea, 
lungă, dar sigură, către bunăstare”. Devine astfel legitimă întrebarea cu privire la starea finanŃării 
sistemului de educaŃie din Ńara noastră. Conform datelor făcute publice anul trecut de Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, nivelul cheltuielilor publice pentru educaŃie ca procent din PIB 
a fost în 2007 de 5,2%, înregistrându-se o creştere de 1,8% faŃă de anul 2000. Pentru anul 2005, 
potrivit datelor puse la dispoziŃie de Eurostat, media UE-25 pentru acest indicator se situa la 5,06%, 
în timp ce nivelul indicatorului pentru România atingea doar 3,48%. Însă, chiar dacă situaŃia faŃă de 
media europeană pe acest indicator s-a ameliorat, rămâne problema decalajului valorii absolute a 
bugetului alocat educaŃiei. Astfel, potrivit aceloraşi date Eurostat, în anul 2005 România a alocat 
5.977,4 milioane euro pentru educaŃie, de 5 ori mai puŃin mai puŃin decât Olanda (24.883,7 milioane 
euro). De reŃinut este faptul că populaŃia Olandei era de aproximativ 16,3 milioane în anul 2005, 
comparativ cu cele 21,6 milioane ale României (date Eurostat). Trebuie să privim însă cu rezerve 
aceste date demografice, pentru că realitatea este dinamică, în timp ce indicatorii populaŃionali sunt 
statici (recensămintele au loc odată la 10 ani). 

Cu aceeaşi rezervă trebuie să privim şi cifrele absolute privind populaŃia de vârstă şcolară. 
Mai interesante pentru contextualizare sunt tendinŃele pe care le dezvăluie datele când sunt analizate 
longitudinal. Astfel, în perioada 1990-2005 s-a înregistrat o scădere constantă a populaŃie cu vârste 
cuprinse între 3 şi 23 de ani, ca efect negativ al declinului natalităŃii. În anul 2005 de exemplu, 
această categorie demografică atingea cifra de 5,7 milioane, spre deosebire de cele 8 milioane din 
anul 1990 – o scădere deci de 28,75%. ProiecŃiile în privinŃa acestui indicator, realizate de Centrul 
de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” (GheŃău, 2007), arată că tendinŃa de scădere va 
continua, putând să atingă 4,2 milioane în 2025 şi 2,7 milioane în 2050. Scăderea drastică a acestui 
segment de populaŃie va avea repercusiuni directe asupra sistemului educaŃional, în special cu 
privire la dimensionarea reŃelei şcolare în mediul rural. România este o Ńară cu o suprafaŃă mare şi 
cu o populaŃie în scădere. Datele Eurostat pentru anul 2006 indicau o densitate a populaŃie în 
România de 93,9 locuitori / km2, spre deosebire de media UE-27 de 114,8 locuitori / km2. În 
condiŃiile în care populaŃia şcolară va continua să scadă vom avea probleme de natură structurală, 
mai ales în mediul rural: insuficienŃa resurselor umane, scăderea numărului de instituŃii de 
învăŃământ şi, implicit, distanŃe tot mai mari între domiciliu şi şcoală.  
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Cele mai recente statistici puse la dispoziŃie de INS (Voineagu, 2008; INS, 2006) indică în 
perioada 2005-2007 o scădere a numărului instituŃiilor de învăŃământ cu 30,6%. Imaginea este şi 
mai dramatică dacă facem comparaŃia 1990-2007: de la un număr de 28.303 de instituŃii de 
învăŃământ pe care le avea România în anul 1990, la un număr de 8.230 în anul 2007 – o scădere 
deci de 70,9%. RaŃiunea care ar putea sta la baza acestei reconfigurări a reŃelei de învăŃământ este 
nevoia de corelare cu tendinŃa constantă de scădere a populaŃiei şcolare. Un element care ar susŃine 
o astfel de argumentaŃie priveşte numărul personalului didactic. Între 1990 şi 1996, numărul 
personalului didactic a crescut cu 15,4% (de la 271 mii de persoane, la 313 mii de persoane), pentru 
ca după vârful din 1996 şi până în 2007 numărul personalului didactic să scadă cu 12,9% (de la 313 
mii de persoane în 1996, la 277 mii de persoane în 2007). Per ansamblu, acest indicator a înregistrat 
o uşoară creştere de 2,2% în perioada 1990-2007, care însă se datorează mai ales învăŃământului 
liceal şi superior, în învăŃământul primar şi gimnazial acest indicator în fapt scăzând cu 14,7% în 
perioada 1990-2007 (de la 163 mii de persoane în 1990, la 139 mii de persoane în 2007).  

Cele trei tendinŃe corelate – scăderea populaŃiei şcolare, redimensionarea reŃelei de 
învăŃământ şi scăderea numărului personalului didactic în învăŃământul primar şi gimnazial – indică 
o situaŃie aparte în care se afla acum câŃiva ani sistemul nostru de educaŃie: cele mai multe şcoli din 
mediul rural (mai ales de la sate) existau pe hârtie, însă acestea nu funcŃionau în fapt pentru că fie 
numărul de elevi era scăzut, fie nu erau angajaŃi profesori care să le predea. Pare deci justificată 
decizia de a reduce numărul de instituŃii de învăŃământ, însă ce facem cu acei elevi din mediul rural 
care trebuie să parcurgă distanŃe mari până la unitatea de învăŃământ sau chiar să îşi mute domiciliul 
pentru a putea beneficia de educaŃie? 

În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăŃământ a populaŃiei de vârstă şcolară datele 
INS (2006) şi MECT (2007) indică o tendinŃă ascendentă. Astfel, dacă spre exemplu în anul şcolar 
1998/1999 indicatorul arăta un procent de 66,3% de copii cu vârstă şcolară care urmau cursurile 
unei unităŃi de învăŃământ, pentru anul şcolar 2007/2008 acesta indica un procent de 79,7%. De 
asemenea, conform datelor Eurostat, şi speranŃa de viaŃă şcolară (pentru un copil de 3 ani) a crescut 
de la 13,6 ani în 1998, la 15,6 ani în 2006, deşi România continuă să se situeze sub media 
europeană de aproximativ 17 ani. În raportul MECT (2007) privind starea învăŃământului se 
precizează că această creştere a duratei de şcolarizare este o consecinŃă directă a creşterii gradului 
de cuprindere în învăŃământ a populaŃiei de vârstă şcolară mai ales pe segmentul de vârstă 18-22 
ani, în fapt, pentru învăŃământul primar şi gimnazial rata abandonului fiind în creştere (de la 0,9 în 
1999, la 1,7 în 2004). Concret, aceste date statistice indică un decalaj între învăŃământul de clasele 
I-VIII şi învăŃământul universitar: în timp ce tot mai mulŃi absolvenŃi de liceu decid să urmeze 
cursurile unei facultăŃi (iar aici învăŃământul privat a contribuit foarte mult), o parte tot mai mare 
dintre copiii de vârstele 6-14 ani decid să abandoneze şcoala.  

Sistemul de educaŃie din Ńara noastră este deci caracterizat de câteva elemente specifice:  
� creşterea finanŃării publice, dar care însă rămâne scăzută în comparaŃie cu Ńările vest-

europene; 
� scăderea constantă a populaŃiei de vârstă şcolară, ca efect negativ al scăderii natalităŃii; 
� reducerea reŃelei unităŃilor de învăŃământ cu circa 70% faŃă de 1990; 
� scăderea personalului didactic în învăŃământul primar şi gimnazial; 
� riscul cronicizării problemelor de natură structurală în mediul rural (insuficienŃa cadrelor 

didactice, închiderea unităŃilor şi distanŃe tot mai mari între domiciliul elevilor şi şcoli); 
� îmbunătăŃirea gradului de cuprindere şcolară pe segmentul de vârstă 18-23 de ani; 
� creşterea abandonului şcolar în rândul elevilor de clasele I-VIII. 

 
2. Factori de risc privind violenŃa în mediul şcolar  
În perioada 2004-2005, Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei şi UNICEF (Jigău, Liiceanu şi Preoteasa, 
2006) au realizat o cercetare privind violenŃa în şcoală dintr-o perspectivă globală, pornind de la 
modelul ecologic de înŃelegere a comportamentului dezvoltat spre sfârşitul anilor ‘70. Pe baza 
rezultatelor acestui studiu, MECT a elaborat şi a adoptat la în anul 2007 o strategie cu privire la 

reducerea fenomenului de violenŃă în unităŃile de învăŃământ preuniversitar (OMECT nr. 
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1409/2007), care prevede crearea unui Observator NaŃional care să realizeze studii şi analize în 
această privinŃă. Până în prezent însă, acest organism nu a fost instituit, astfel că încă nu există un 
sistem de monitorizare şi raportare a violenŃei şcolare la nivel naŃional. Mediile academice şi 
instituŃionale desfăşoară cercetări în acest domeniu, din proprie iniŃiativă sau la solicitarea 
diferitelor organisme, însă acestea reprezintă „fotografii” ale fenomenului într-un anumit moment, 
pornesc de la definiŃii diferite, acoperă o anumită arie şi folosesc metodologie proprie. Astfel că, nu 
putem spune cu certitudine ştiinŃifică dacă violenŃa în mediul şcolar s-a modificat în amploare, 
gravitate sau formă. Ceea ce însă putem susŃine fără rezerve, este faptul că toleranŃa publică a 
acestui tip de violenŃă a scăzut tot mai mult, în special datorită mediatizării cazurilor grave. Însă, nu 
trebuie să cădem în capcana mass-media, care caută să aducă în prim plan subiecte de o gravitate 
extremă. Făcând acest lucru, se atrage atenŃia de la acele tipuri de violenŃă ascunsă, care se 
insinuează subtil în viaŃa şcolară şi afectează într-un mod la fel de periculos climatul educaŃional.  

Aşa cum am mai arătat, violenŃa în mediul şcolar este un fenomen care are la bază un 
determinism multiplu, de natură individuală, relaŃională, culturală şi socială. Niciun factor, de unul 
singur, nu poate explica de ce unele persoane recurg la acte violente sau ajung să fie victimizate. 
Factorii de risc se regăsesc la fiecare dintre nivelurile modelului ecologic, iar actorii afectaŃi sunt 
deopotrivă elevii, profesorii, părinŃii, personalul administrativ al şcolii sau diferiŃi specialişti 
implicaŃi în sistemul şcolar. Literatura de specialitate abundă de cercetări care pun în relaŃie violenŃa 
şi diferiŃi factori predispozanŃi precum trăsăturile individuale, relaŃiile interpersonale, mediul în care 
trăieşte persoana ori un anumit context socio-economic.  

O serie de cercetări recente (Sava, 2002; Jigău, Liiceanu şi Preoteasa, 2006; Cazacu şi Ilieş, 
2006) au relevat multitudinea factorilor de risc privind violenŃa în mediul şcolar românesc. Aceştia 
se regăsesc la toate cele patru niveluri despre care am vorbit. Astfel, la nivel individual cercetările 
vorbesc despre: trăsături individuale, precum: toleranŃă scăzută la frustrare şi nivel redus de 
rezistenŃă la conflicte, stres, oboseală sau „burnout”, imagine de sine negativă şi instabilitate 
emoŃională, eşecuri de adaptare la mediul şcolar şi teribilism adolescentin sau lipsa vocaŃiei pentru 
profesia de cadru didactic. Identificarea de factori precum eşecul de adaptarea sau imaginea de sine 
scăzută a elevilor indică capacitatea redusă a şcolii de a soluŃiona astfel de probleme prin 
intermediul instrumentelor pedagogice, în timp ce factori precum stresul şi oboseala profesorilor 
denotă managementul inadecvat al resurselor şi precaritatea stimulentelor. NumiŃi de unii autori şi 
factori interni de risc (Roşan, 2006), aceştia pot afecta individul în sensul luării unor decizii 
nepotrivite în momentele de tensiune, inevitabile credem, din activitatea educaŃională. De 
asemenea, efectele unor astfel de decizii se răsfrâng automat asupra calităŃii relaŃiilor cu ceilalŃi şi a 
modului în care este perceput climatul şcolar.  

ViolenŃa se naşte însă în contextul interacŃiunii. La nivel interpersonal, problemele de 
comunicare, mai ales în familie, reprezintă factorul de risc căruia cercetările desfăşurate în Ńara 
noastră (Jigău, Liiceanu şi Preoteasa, 2006; Cazacu şi Ilieş, 2006) îi atribuie importanŃa cea mai 
mare. De altfel, familia este văzută ca fiind principalul mediul în care copilul trebuie să îşi 
însuşească abilităŃile de interacŃiune socială şi să îşi dezvolte capacitatea de autocontrol. Un context 
familial în care relaŃiile dintre părinŃi sunt tensionate sau în care copilul este lipsit de afectivitate, în 
care părinŃii nu îşi îndeplinesc adecvat rolurile sau sunt indiferenŃi la nevoile copilului, creează 
premise solide pentru însuşirea de către acesta a unor strategii agresive de reacŃie în relaŃiile cu 
ceilalŃi. De asemenea, studiile au arătat că mulŃi dintre elevii care adoptă comportamente violente 
provin din familii numeroase, cu un nivel scăzut al educaŃiei şi o situaŃie economică precară. 
BineînŃeles, există şi cazuri de elevi ai căror părinŃi au o situaŃie financiară prosperă, dar care nu se 
implică afectiv în viaŃa copilului, înŃelegând să rezolve problemele interpersonale prin creşterea a 
alocaŃiei financiare. De fapt, ceea ce lipseşte în toate aceste tipuri de familii este acea legătură atât 
de necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Lipsa acestei legături, văzută ca factor de 
risc, este corelată şi cu timpul redus, dar mai ales fără calitate, pe care părinŃii îl petrec cu copilul, 
scăderea autorităŃii, supravegherea deficitară a activităŃilor cotidiene ale copilului, incoerenŃă şi / 
sau inconsecvenŃă în metodele educative folosite. Pe lângă familie, grupul de prieteni reprezintă un 
alt factor de risc pe care îl regăsim la nivel interpersonal. MulŃi părinŃi se plâng de faptul că, atunci 
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când sunt cu prietenii, copiii lor nu mai sunt aceiaşi. Opinia părinŃilor este împărtăşită şi de 
profesori. Nevoia de acceptare şi sentimentul de grup sunt naturale, mai ales în perioada 
adolescenŃei. Însă când acestea devin elemente centrale în viaŃa elevului, pot determina adoptarea 
de atitudini sau comportamente violente în relaŃiile cu ceilalŃi colegi, cu profesorii sau părinŃii. 
Literatura de specialitate a rezervat mult spaŃiu pentru analiza dinamicii de grup în general şi a 
dinamicii grupului de adolescenŃi în particular. Ne vom rezerva însă la a spune aici, că „anturajul”, 
„gaşca” sau „băieŃii de cartier” sunt adesea responsabile pentru conflictele din şcoală şi din afara 
şcolii. 

Mult timp s-au căutat explicaŃii axate exclusiv pe elevi ca sursă a violenŃei în şcoală, 
ignorându-se aspecte care s-au dovedit în ultimii ani a fi factori de risc de o importanŃă egală. Ne 
referim aici la acele elemente care privesc şcoala ca mediu organizaŃional, deci la nivelul şcolar şi 
comunitar al modelului ecologic. Cercetările realizate în Ńara noastră (Sava, 2002; Sălăvăstru, 2005; 
Jigău, Liiceanu şi Preoteasa, 2006; Cazacu şi Ilieş, 2006) s-au axat şi pe ceea ce mai înainte am 
numit violenŃă sistemică sau instituŃională. În acest caz, purtători ai factorilor de risc care pot duce 
la violenŃă sunt deopotrivă indivizii, fie aceştia elevi, profesori, personal administrativ, specialişti 
etc., şi cadrul instituŃional al şcolii prin regulamentele, practicile şi strategiile pedagogice sau 
educaŃionale pe care le promovează. Unii directori de şcoli şi chiar profesori au tendinŃa, între 
anumite limite firească, de a căuta sursele violenŃei în afara cadrului şcolar, fie din dorinŃa de a 
proteja imaginea instituŃiei, fie pentru că le este greu să accepte responsabilitatea unei asemenea 
realităŃi. Însă studiile arată că multe dintre eşecurile înregistrate de elevi, pe plan educaŃional dar şi 
relaŃional, au la bază elemente ce Ńin chiar de procesul educativ. La fel ca în mediul familial, 
fragilitatea comunicării în contextul şcolar românesc reprezintă un factor de generare a multor 
situaŃii conflictuale între elevi, între profesori şi elevi sau chiar între profesori. Pe de o parte, din 
curricula elevilor lipsesc discipline care ar trebui să privească dezvoltarea abilităŃilor de relaŃionare, 
iar pe de altă parte, din formarea iniŃială a multor profesori au lipsit cursuri privind gestionarea 
clasei şi lucrul cu elevii care manifestă atitudini şi comportamente violente. De multe ori, predarea 
la clasă se rezumă la transmiterea de informaŃii şi mai puŃin la educarea copilului, tratând cu 
superficialitate lucrurile pe care elevii le consideră a fi importante. Astfel, elevii ajung să nu se mai 
adreseze profesorilor atunci când se confruntă cu o problemă, inclusiv atunci când sunt victime ale 
violenŃei colegilor sau părinŃilor. AlŃi factori de risc identificaŃi în şcolile româneşti privesc aspecte 
precum utilizarea de către profesori a stilurilor de predare autoritare sau de tipul „laissez-faire”, 
folosirea excesivă a pedepselor (uneori chiar a pedepselor fizice) sau incoerenŃa în sancŃionarea 
abaterilor, evaluarea incorectă a rezultatelor elevilor sau favorizarea nejustificată în notare a 
acestora. De asemenea, sunt elevi care apreciază ca sursă a conflictelor, prejudecăŃile pe care le au 
profesorii faŃă de apartenenŃa etnică a unora dintre ei. Pe lângă acestea, putem adăuga motivaŃia 
scăzută a profesorilor în desfăşurarea unui proces educativ de calitate, ca rezultat direct al salarizării 
scăzute, deprecierii prestigiului profesiei şi a condiŃiilor inadecvate de muncă. Dar manifestările 
violente în contextul şcolar sunt explicate şi prin prisma unor factori de natură structurală. Astfel, 
mulŃi profesori sunt nemulŃumiŃi de faptul că programele şcolare sunt prea încărcate, aspect care 
reduce posibilitatea altor activităŃi în afară de predare, dar care pot acŃiona ca destresori pentru elevi 
(activităŃi sportive, sociale sau culturale). Pe lângă acestea, clasele de elevi sunt supra-dimensionate, 
fapt care pe de o parte creează probleme în alocarea de timp suficient pentru explicaŃii fiecărui elev, 
iar pe de altă parte împiedică dezvoltarea unor relaŃii de suport autentice. Din perspectiva părinŃilor, 
o principală sursă de natură structurală este lipsa sistemelor de asigurare a siguranŃei elevilor în 
incinta şi în prejma şcolii. Este adevărat că un minim de supraveghere în timpul orelor, dar şi al 
pauzelor, ar trebui să fie asigurat de fiecare şcoală în parte, lucru care în multe şcoli nu se întâmplă, 
fie din lipsa resurselor, fie din lipsa interesului. Există însă cercetări (Peterson, 2001; Breunlin, 
2006) care arată că măsurile excesive de securitate (camere video, agenŃi de pază etc.) pot duce la 
deprecierea sentimentului de siguranŃă în şcoală şi a climatului şcolar în general, astfel că, rămânem 
rezervaŃi în a aprecia ca factor protectiv sistemele de supraveghere a activităŃii elevilor pentru că, în 
fapt, acestea nu rezolvă cauzele care generează astfel de comportamente. Din perspectiva 
profesorilor însă, un factor care contribuie la menŃinerea conflictelor în şcoală este neimplicarea 
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părinŃilor sau neasumarea de către aceştia a responsabilităŃii pe care o au în menŃinerea unei relaŃii 
cu şcoala. Studiile au relevat o participare scăzută a multor părinŃi în activităŃile propuse de 
profesori, cei mai mulŃi rezumându-se la a fi prezenŃi la şedinŃele periodice organizate de diriginŃi. 
Ce-i drept însă, în cele mai multe şcoli din Ńara noastră nici părinŃii, nici elevii, nu sunt văzuŃi ca 
trebuind să fie parte din procesul de luare a deciziilor care privesc şcoala şi procesul educativ.  

Din această scurtă descriere a contextului educaŃional românesc, putem să remarcăm 
multitudinea de opinii, uneori divergente, în privinŃa factorilor de risc ce Ńin de violenŃa în şcoală. 
Însăşi această aruncare a vinovăŃiei la celălalt reflectă neasumarea responsabilităŃii colective despre 
care vorbeau Depuydt şi Deklerck (1997). Considerăm însă că, originea acestui proces de auto-
deculpabilizare care are loc în şcolile româneşti trebuie căutată la nivel societal, pentru că reflectă o 
anumită amorŃeală a spiritului pe care o trăim cu toŃii de câteva decenii. Unii o numesc „criză 
generală a sistemului de valori” (Cazacu şi Ilieş, 2006), în timp ce alŃii o cataloghează drept 
„suveranitatea anumitor valori tributare societăŃii consumului” (Jigău, Liiceanu şi Preoteasa, 2006). 
Este posibil, însă suntem de părere că această neasumare a responsabilităŃii colective de către şcoală 
şi familie este mai degrabă o reflexie a lipsei de implicare din partea mecanismelor instituŃionale ale 
statului. Ruperea legăturii nu este doar între membrii comunităŃii şcolare despre care am vorbit 
până acum – elevi, profesori, părinŃi, etc. –, ci şi între instituŃiile publice şi aceştia. Durkheim 
[1897](2007) explica în „Diviziunea muncii sociale” că statul este expresia vie a conştiinŃei 
comune, care însă are şi posibilitatea de a fi un organism simbolic, autonom faŃă de viaŃa socială, 
„capabil să producă spontan mişcări proprii” (p. 63). Ce se întâmplă însă când această autonomie 
atinge valenŃe maxime? Suntem de părere că, în acel momentul, instituŃiile publice renunŃă la a se 
mai implica în ceea ce este important pentru oameni, fapt care nu poate decât să aibă acelaşi efect 
din partea acestora – un proces lent al deresponsabilizării sociale şi al deculpabilizării.  

 
C. Perspective de abordare a prevenirii violenŃei în şcoală 

 
Cu toŃii ne dorim mai degrabă să prevenim situaŃiile conflictuale, decât să trebuiască să reparăm 
consecinŃele acestora. Este un principiu invocat în multe domenii, iar cel al violenŃei în şcoală nu 
face diferenŃă. IntervenŃia preventivă are o serie de avantaje faŃă de măsurile reparatorii (Ortega 
Ruiz şi Fernández Alcaide, 1999): 

� prevenŃia implică mai puŃine costuri, atât economice, cât şi sociale; 
� măsurile preventive sunt mai apropiate de activităŃile educaŃionale; 
� beneficiile prevenirii se extind şi asupra altor aspecte ale mediului educaŃional ori social; 
� este mai uşor să previi pentru că aspectele vizate sunt încă funcŃionale; 
� instituŃiile educaŃionale sunt cadrele cele mai avizate să acŃioneze în acest plan de acŃiune. 
Şcoala deci poate reprezenta nu numai un cadru instituŃional care contribuie la dezvoltarea 

conflictelor, ci şi un mediu în care se transmit valori pozitive. Depinde de unghiul din care privim 
lucrurile. 
 
1. Modelul clasic de structurare a acŃiunilor preventive 
AcŃiunile preventive au fost tradiŃional clasificate pornind de la criteriul temporalităŃii. Un program 
preventiv este inclus într-o anumită categorie în funcŃie de momentul în care se desfăşoară – înainte 
sau după producerea violenŃei. Putem vorbi astfel de trei tipuri de prevenŃii (Krug şi alŃii, 2002; 
Doudin şi Erkohen-Marküs, 2004): 

� prevenŃie primară: programele incluse în această categorie urmăresc să preîntâmpine 
violenŃa, axându-se pe dezvoltarea de atitudini pozitive menite să reducă riscul adoptării 
unor strategii agresive de rezolvare a conflictelor de către elevi; 

� prevenŃie secundară: astfel de programe sunt focalizate pe răspunsuri mai specifice care 
privesc înlăturarea surselor violenŃei cu scopul de a preveni apariŃia acesteia sau de a 
repara efectele pe care le-a produs; 

� prevenŃie terŃiară: include acŃiuni foarte specifice, concentrate pe sprijinul direct acordat 
elevilor violenŃi sau victime ale violenŃei în vederea reparării daunelor produse, prevenirii 
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apariŃiei de noi manifestări violente sau victimizări şi transmiterii intergeneraŃionale a 
unor astfel de modele. 

Aceste trei tipuri se completează reciproc, un program-cadru trebuind în mod normal să 
includă acŃiuni preventive de la fiecare nivel. Practic însă, de multe ori şcolile adoptă măsuri ce Ńin 
de prevenŃia secundară sau terŃiară, ignorând principiul complementarităŃii. O astfel de abordare 
este ineficientă pentru că nu ia în considerare dinamica violenŃei. 

 
2. Piramida prevenirii – un model de prevenire fundamentală 
Modelul piramidei prevenirii a fost dezvoltat într-un program mai larg de prevenire a criminalităŃii 
(Project Criminality and Worldviews) al UniversităŃii Catolice din Leuven, demarat în anul 1994. 
Piramida a fost elaborată pornind de la modelul tradiŃional de structurare a acŃiunilor preventive, 
însă le prezintă dintr-o perspectivă integrativă (Deklerck şi Depuydt, 2001; Deboutte şi alŃii, 2006) 
care Ńine cont de principalul scop al prevenirii violenŃei, şi anume dezvoltarea unei societăŃi în care 
oamenii să se simtă în siguranŃă. Având la bază paradigma ecologică, piramida prevenirii poate 
reprezenta pentru şcoli un punct de reper în dezvoltarea programelor care încearcă să preîntâmpine 
atitudinile sau comportamentele violente în clasă, în şcoală sau în comunitate. 

 

 
 
Toate tipurile de programe contribuie, într-o măsură mai mare sau mai mică, la prevenirea 

violenŃei şi la dezvoltarea unui climat social pozitiv (Deklerck, Deboutte şi Depuydt, 2005), însă la 
niveluri diferite, de la cele mai specifice, până la cele mai generale. După cum putem vedea în 
schema de mai sus, diferenŃa între tipurile de măsuri preventive este dată de orientarea pe care o au. 
Spre exemplu, măsurile curative şi măsurile de prevenŃie specifică sunt orientate direct pe problema 
violenŃei, în timp ce măsurile de prevenŃie generală şi cele care stimulează calitatea vieŃii în general 
nu sunt orientate pe problemă, însă abordează violenŃa indirect. De asemenea, piramida 
încorporează şi climatul social care, fie că vrem, fie că nu vrem, condiŃionează felul în care înŃeleg 
să ne organizăm viaŃa. Aşa cum am arătat mai devreme, mulŃi factori de risc au surse de natură 
structurală. Astfel, piramida prevenirii devine un model de prevenire fundamentală (Deklerck şi 
Depuydt, 2001), care încorporează şi acele acŃiuni, măsuri sau programe orientate către 
îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii, însă de multe ori sunt uitate în discuŃiile pe marginea prevenirii 
violenŃei. În definitiv, conform acestui model, dezvoltarea unui program presupune găsirea unui 
echilibru între cele patru niveluri de prevenire, având ca punct de plecare contextul societal mai larg 
în care se dezvoltă. 
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Pe lângă ierarhizarea programelor de prevenŃie în funcŃie de orientarea pe care o au vis-a-vis 
de problemă, modelul piramidei atrage atenŃia asupra faptului că rezultatele (pozitive sau negative) 
la care s-au ajuns la cele patru niveluri reprezintă o sursă importantă de informaŃii (feedback) pentru 
formarea atitudinilor în societate şi luarea unor măsuri structurale (Deklerck şi Depuydt, 2001). 
Astfel, este necesar ca orice program de prevenire a violenŃei să conŃină o dimensiune cu efect 
direct la nivel societal şi care priveşte, pe de o parte, îmbunătăŃirea atitudinilor populaŃiei faŃă de 
problemă (prin campanii în mass-media, discuŃii, întâlniri, implicarea actorilor sociali în procesul de 
luare a deciziilor etc.) şi, pe de altă parte, luarea unor măsuri organizaŃionale (ex.: adoptarea de 
regulamente, crearea de noi organisme) sau de natură tehnică (ex.: îmbunătăŃirea securităŃii unei 
zone prin iluminat public). 

 
3. Programe de prevenire dezvoltate în lume 
Multe programe de prevenire a violenŃei în şcoli sunt programe de prevenŃie specifică, care pot fi 
incluse în nivelurile trei şi patru ale piramidei descrise anterior. Se pare că, pentru multe şcoli sau 
factori de decizie la nivelul comunitar, orientarea pe problemă în dezvoltarea de programe oferă 
siguranŃa că s-a făcut ceva în legătură cu rezolvarea acesteia. Însă unele studii (Dupper, 1995; 
Peterson şi Skiba, 2001; Erickson, Mattaini şi McGuire, 2004; Whitted şi Dupper, 2005; Smith, 
2007) au arătat că programele care se axează pe o prevenire mai generală sau care urmăresc 
îmbunătăŃirea climatului şcolar şi a calităŃii vieŃii pot avea efecte pozitive asupra problemei 
violenŃei, chiar dacă se adresează indirect acesteia. De asemenea, există programe de natură 
integrativă, care înglobează acŃiuni de la mai multe niveluri ale piramidei, răspunzând astfel în 
acelaşi timp nevoii de siguranŃă şi celei de abordare globală a problemei. Iată câteva exemple de 
tipuri de programe identificate în literatura de specialitate, care s-au dovedit a fi de succes: 

� Bullying Prevention (Farrington, 1993; Erickson, Mattaini şi McGuire, 2004): este un 
program dezvoltat în Norvegia şi se bazează pe rezultatele unor cercetări realizate de 
Olweus în anii ‘90. Programul include măsuri ce privesc reorganizarea şcolii, 
managementul clasei, implicarea părinŃilor şi strategii de lucru atât cu elevii violenŃi, cât 
şi cu elevii victime. Accentul este pus în primul rând pe reducerea frecvenŃei 

comportamentelor nedorite şi în plan secundar pe dezvoltarea de atitudini pozitive. 
� Making the Smart Choice (Breunlin şi alŃii, 2006): programul face parte dintr-un sistem 

mai larg de intervenŃii dezvoltat în SUA care se numeşte Peaceable Schools Initiative. 
łinta programului este subsistemul disciplinar, având la bază theory of negative 

explanation – „teoria explicaŃiei negative” – a lui Bateson (schimbarea comportamentală 
este posibilă doar prin schimbări la nivelurile acŃiunii, semnificaŃiilor şi emoŃiilor). 
Programul se adresează elevilor violenŃi şi părinŃilor acestora şi constă în sesiuni de 
explorare (prin prelegeri) şi modificare (prin exerciŃii practice) a credinŃelor, 
sentimentelor şi reacŃiilor privind comportamentele violente. 

� PeaceBuilders (Astor şi alŃii, 2005): este un program de prevenŃie a violenŃei aplicat în 
aproape 400 de şcoli din Arizona, California, Ohio şi Utah, care încorporează strategii de 
schimbare a climatului şcolar prin îmbunătăŃirea abilităŃilor sociale, promovarea 
comportamentului prosocial şi reducerea comportamentului agresiv. Originalitatea 
programului stă în faptul că promovează un stil de viaŃă prin intermediul a cinci principii: 
(1) lăudă persoanelor; (2) evită conflictele; (3) caută persoane înŃelepte ca prieteni şi 
consilieri; (4) observă răul făcut; (5) îndreaptă răul făcut. 

� Peer Mediation (Wolfe, 1995; Peterson şi Skiba, 2001): este un tip de program, adoptat 
atât în SUA, cât şi în spaŃiul european, care se adresează elevilor interesaŃi în a deveni 
mediatori în şcoală. Programul constă în învăŃarea de strategii de rezolvare a conflictelor 
şi dezvoltarea unui set de abilităŃi alternative aplicabile în situaŃii conflictuale. Scopul 
programului este de a creşte cu timpul numărul de strategii alternative pe care elevii le 
pot adopta în rezolvarea problemelor personale sau conflictelor interpersonale. 

Lista rămâne deschisă, o simplă căutare în bazele de date academice relevând o abundenŃă 
de iniŃiative. Spre exemplu, în EBSCO, pentru perioada 1980-2008, am identificat peste 1300 de 
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articole în jurnale şi reviste de specialitate pe tema programelor destinate prevenirii violenŃei în 
şcoli dezvoltate în diferite Ńări ale lumii. Unele programe au la bază cercetări şi sunt parte a unui 
sistem mai larg dezvoltat la nivel naŃional sau regional, în timp ce altele sunt iniŃiative locale ale 
diferiŃilor actori implicaŃi în comunitatea educaŃională (profesori, părinŃi, comunitatea locală). 
Suntem de părere că orice iniŃiativă este mai bună decât nicio iniŃiativă. Important este ca programul 
să pornească de la nevoile reale ale şcolii, să definească violenŃa dintr-o perspectivă largă şi să 
antreneze cât mai multe persoane şi instituŃii locale.   

 
4. ‘Convivencia’ şi ‘Linkedness’ – două puncte de reper în abordarea holistă a şcolii 
În ultimii ani, multe comunităŃi educaŃionale au început să abordeze problema violenŃei dintr-o 
perspectivă globală. La nivel european, reŃeaua VISTA foloseşte sintagma whole school approach – 
„abordare holistă a şcolii” – pentru a defini o „combinaŃie de iniŃiative, acŃiuni şi măsuri (formale – 
informale), care împreună duc la un context şcolar de calitate cu mai puŃine probleme, la un grad 
mai înalt de implicare şi la mai multă bunăstare” (Deklerck şi Deboutte, 2006, p. 2). Dacă Ńinem 
cont de piramida prevenirii, programele care au la bază o astfel de perspectivă, dezvoltă măsuri la 
fiecare dintre cele patru niveluri de prevenŃie şi Ńin cont de contextul social mai larg în care se 
regăseşte şcoala. ToŃi membrii sistemului educaŃional participă (profesori, elevi, părinŃi, personal 
administrativ, specialişti etc.), iar uneori chiar şi membrii comunităŃilor învecinate imediat cu şcoala 
sau mai îndepărtate. AcŃiunile de prevenire sunt părŃi ale unei politici mai largi şi se desfăşoară 
simultan pentru a creşte şansele de reuşită. De asemenea, aceste acŃiuni privesc mai multe aspecte 
ale vieŃii şcolare: curricula, cultura şcolară, stilurile pedagogice, managementul clasei, gradul de 
participare, calitatea politicii şcolare, canalele de comunicare şi calitatea relaŃiilor interpersonale. 
Este important ca alegerea tipurilor de strategii şi planificarea acŃiunilor să fie realizate luând în 
considerare ceea ce membrii comunităŃii şcolare gândesc şi simt în legătură cu problema violenŃei. 
O astfel de abordare este eficientă pe termen lung dacă pe parcursul procesului se Ńine cont de 
progresele realizate şi se urmăreşte constant atingerea obiectivelor propuse. În cazul în care un 
program de prevenire este planificat şi implementat în conformitate cu principiile acestei abordări, 
atunci rezultatul va fi o schimbare profundă la nivelul atitudinilor şi dezvoltarea unui climat şcolar 
pozitiv. 

Unele studii au arătat însă că, deşi ar fi de dorit, şcolile nu sunt organizaŃii care se comportă 
raŃional (Samuelsen şi Ertesvåg, 2006), membrii comunităŃii educaŃionale răspunzând uneori într-un 
mod neaşteptat la iniŃiativele propuse de specialişti. Pentru a mobiliza resursele umane necesare 
unui program de prevenire bazat pe o abordare holistă a violenŃei, este necesar să se pornească de la 
o filosofie ce urmează să fie împărtăşită de toŃi actorii implicaŃi într-un astfel de proces. Fiecare 
profesor, părinte sau specialist trebuie să aibă un punct de reper comun în munca ce urmează să fie 
desfăşurată, fără acesta fiind posibil ca programul să fie afectat de incoerenŃă. Două exemple de 
astfel de repere sunt convivencia şi linkedness, concepte care au stat la baza a două programe de 
prevenire a violenŃei în şcoli dezvoltate în Spania şi Belgia pornind de la principiile abordării 
holiste a şcolii. 

 
■ Despre ‘convivencia’ sau „Cum să convieŃuim în armonie...” 
Convivencia este un termen spaniol foarte popular, folosit în literatura de specialitate pentru a 
desemna non-violenŃa în şcoală. Acesta înseamnă „convieŃuire armonioasă” şi se bazează pe 
„spiritul de solidaritate, fraternitate, cooperare, armonie, dorinŃa de înŃelegere reciprocă, dorinŃa de 
a avea relaŃii pozitive cu ceilalŃi şi soluŃionarea conflictelor prin dialog sau alte mijloace non-
violente” (Ortega Ruiz, del Rey şi Mora-Merchán, 2004, p. 169). Pentru programele de prevenire a 
violenŃei în şcoală, convieŃuirea armonioasă poate să reprezinte o modalitate pozitivă de raportare 
între actorii implicaŃi în sistemul educaŃional, sentimente de empatie şi de prietenie reciprocă, 
asigurarea bunăstării, respectarea drepturilor şi libertăŃilor fiecăruia şi, nu în ultimul rând, acel punct 
de reper comun pentru toŃi membrii comunităŃii educaŃionale.  

Conceptul de convivencia a fost integrat în anul 1995 într-un program spaniol de prevenire a 
violenŃei în şcoli: Sevilla Anti–Violencia Escolar – SAVE (Ortega Ruiz, 1998). Programul a fost 



 55 

dezvoltat în 26 de şcoli primare din zona metropolitană a oraşului Sevilla şi are la bază acelaşi 
model ecologic dezvoltat spre finalul anilor ‘70, considerând şcoala un organism compus din mai 
multe micro-sisteme: elevii, cadrele didactice şi personalul administrativ, familiile şi comunitatea 
din jurul şcolii. Obiectivul principal al programului este de a îmbunătăŃi relaŃiile care se formează 
între aceşti actori şi crearea unui climat şcolar în care predomină armonia. Pentru a atinge acest 
obiectiv programul a dezvoltat, în planul activităŃilor, trei tipuri de strategii (Ortega Ruiz şi 
Fernández Alcaide, 1999): 

� gestionarea democratică a relaŃiilor: această primă strategie porneşte de la ideea conform 
căreia, convieŃuirea armonioasă presupune crearea, prin consens şi negociere, a unui set 
de convenŃii şi reguli sub forma unui cadru de referinŃă pentru toŃi membrii comunităŃii 
educaŃionale. Regulile trebuie să fie clare şi explicite, iar sancŃiunile acceptate de toŃi. De 
asemenea, membrii comunităŃii educaŃionale sunt încurajaŃi în sensul exprimării libere a 
opiniilor şi adoptării unei atitudini de solidaritate. Gestionarea vieŃii sociale în clasă şi în 
şcoală, prin discutarea deschisă a evenimentelor violente, permite crearea unei imagini 
despre factorii care pot genera situaŃii conflictuale şi prevenirea acestora. 

� cooperarea şi lucrul în grup: observaŃia care stă la baza acestei strategii este că un proces 
educaŃional eficient se desfăşoară în condiŃii de cooperare. Lucrul în grup facilitează 
elevului învăŃarea prin aplicarea cunoaşterii la diferite contexte şi situaŃii cu ajutorul 
interacŃiunii cu ceilalŃi. De asemenea, spre deosebire de activităŃile competitive care 
promovează rivalitatea şi individualismul, cele bazate pe cooperare au ca rezultat întărirea 
sentimentelor de solidaritate şi sprijin reciproc. Astfel, prevenirea violenŃei necesită 
adoptarea unui model pedagogic care să încurajeze comunicarea şi negocierea. 

� educarea sentimentelor, atitudinilor şi valorilor: această strategie pleacă de la premisa că 
orice activitate este realizată ca urmare a motivaŃiei persoanei, motivaŃie care depinde de 
starea emoŃională şi atitudinală a acesteia. Strategia presupune dezvoltarea unei curricule 
ce urmăreşte educarea în sensul cunoaşterii sentimentelor proprii şi ale celorlalŃi, dar şi al 
înŃelegerii şi acceptării diferenŃelor în atitudine şi valori. Rezultatul este crearea unui 
climat şcolar în care este recunoscută importanŃa vieŃii emoŃionale în prevenirea violenŃei. 

Pilonul central în filosofia acestui program este considerarea comunităŃii educaŃionale ca 
factor activ în dezvoltarea culturii organizaŃionale şi principalul responsabil atât în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivului de convieŃuire armonioasă, cât şi în privinŃa prevenirii violenŃei în şcoală. 
Fiecare micro-sistem (profesori, elevi, familii şi comunitatea mai largă) trebuie să contribuie la 
îmbunătăŃirea vieŃii şcolare. 

 
■ Despre ‘linkedness’ sau „Cum să restabilim Legătura...” 
Conceptul linkedness a fost dezvoltat de o echipă de profesori de la Universitatea Leuven din Belgia 
şi este rezultatul unor cercetări (Depuydt şi Deklerck, 1997; Deklerck, Deboutte şi Depuydt, 2005; 
Deboutte şi alŃii, 2006) realizate de aceştia, începând cu anul 1994, în domeniul criminalităŃii. 
Cercetările s-au axat pe studiul fenomenului delincvenŃei în şcoli şi pe identificarea de soluŃii pentru 
prevenirea acestuia. Originile ştiinŃifice ale termenului linkedness se găsesc în explicaŃia dată de 
profesorii belgieni termenului, de origine engleză, delinquency. Lăsând la o parte abordarea juridică 
de definire a delincvenŃei, originea etimologică a acestuia indică „lipsa afinităŃii, absenŃa 
sentimentului de uniune sau de legătură între delincvent şi victimă ori obiectul prejudiciat” 
(Deklerck, Deboutte şi Depuydt, 2005, p. 5). Descompus – de-linq-uency – termenul primeşte 
semnificaŃia de „lipsă” (de-) a unei „legături” (-link-), astfel că, pare a fi rezonabilă ipoteza conform 
căreia restabilirea acestei „legături” (linkedness) sau întărirea acesteia poate avea ca rezultat 
prevenirea comportamentelor delincvente. Experimentarea legăturii cu celălalt şi cu mediul 
înconjurător are ca rezultat dezvoltarea unor sentimente de responsabilitate şi de respect, întăreşte 
coeziunea comunităŃii şi „incapacitează moral” acei membri predispuşi către violenŃă. 

Conceptul linkedness este centrul de greutate al proiectului cu acelaşi nume dezvoltat de 
Universitatea Leuven şi implementat în aproximativ 20 de şcoli din zona flamandă a Belgiei cu 
scopul de a preveni violenŃa. Proiectul oferă un cadru de desfăşurare, acŃiunile concrete fiind 
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dezvoltate de fiecare şcoală în parte, pornind de la propriile nevoi. Pentru mulŃi profesori care au 
participat în acest proiectul, ideea de „legătură” a reprezentat o atitudine, un principiu de bază şi un 
punct de reper comun în orientarea acŃiunilor de prevenire. Pentru echipa de cercetare, linkedness 
are la bază o filosofie holistă care priveşte viaŃa ca un întreg – „comportamentul individual este şi 
rezultatul responsabilităŃii colective şi expresia cantităŃii de moralitate din societate” (Depuydt şi 
Deklerck, 1997, p. 76). Oamenii sunt legaŃi unii de alŃii în toate aspectele vieŃii, îşi construiesc 
aşteptările şi reacŃionează la aşteptările celorlalŃi printr-o interacŃiune continuă – asta presupune 
viaŃa împreună. Spre deosebire însă de conceptul convivencia, care face referire doar la 
interacŃiunile umane, linkedness atrage atenŃia şi asupra legăturii omului cu mediul înconjurător, 
astfel că, proiectul de prevenire dezvoltat de belgieni a pornit de la un model ecologic de înŃelegere 
a violenŃei extins pe cinci niveluri (Deklerck, Deboutte şi Depuydt, 2005): 

� legătura cu propria persoană: se referă la propriile predispoziŃii, procesul de dezvoltare şi 
auto-realizare, imaginea de sine, atitudini, aptitudini şi interpretări ale propriilor nevoi. La 
acest nivel, sunt dezvoltate acŃiuni prin care elevii devin conştienŃi de propriul corp, de 
propriile gânduri, sentimente şi dorinŃe. De asemenea, în activitatea didactică sunt 
urmărite în mod explicit iniŃiativele independente, creativitatea şi afirmarea propriilor 
idei. Spre exemplu, în unele şcoli au fost introduse exerciŃii de relaxare pentru profesori şi 
elevi şi se rezervă timp pentru discuŃii de grup cu scopul de a împărtăşi sentimentele. 

� legătura cu ceilalŃi: se referă la relaŃiile interpersonale care se formează în mediul şcolar. 
La acest nivel, proiectul vizează dezvoltarea abilităŃilor de rezolvare a conflictelor şi 
însuşirea de tehnici şi instrumente care facilitează discutarea constructivă a evenimentelor 
violente. În unele şcoli au fost rezervate spaŃii în care elevii pot discuta deschis despre 
conflictul dintre ei, în timp ce în alte şcoli se folosesc jocurile de rol pentru a înŃelege mai 
bine importanŃa onestităŃii în discuŃiile despre conflict.  

� legătura cu lumea materială: se referă la mediul fizic şi este, după părerea noastră, ceea 
ce face diferenŃa între convivencia şi linkedness. La acest nivel elevii învaŃă „istoriile”, 
procesele sau materialele din care sunt făcute obiectele cu care interacŃionează în şcoală. 
Acest aspect creşte şansele ca elevii să dezvolte respectul pentru lumea materială care îl 
înconjoară. Exemple de iniŃiative promovate de acest proiect: decorarea clasei şi a locului 
de joacă după dorinŃele şi fanteziile elevilor; campanii de reciclare şi de sensibilizare cu 
privire la animalele şi plantele din jurul şcolii, realizate de elevi prin intermediul unei 
reviste a şcolii; transformarea unor zone nefolosite în spaŃii de joacă etc. 

� legătura cu mediul social: se referă la familie, la apartenenŃa de un grup, la cultura şcolară 
şi la legătura dintre şcoală şi comunitatea învecinată. La acest nivel, proiectul urmăreşte 
întărirea legăturii dintre elevi, profesori, părinŃi şi şcoală şi menŃinerea contactului cu 
evenimentele sociale importante. Spre exemplu, unele şcoli organizează festivităŃi la 
începutul anului şcolar sau întâlniri între clase la finalul fiecărei săptămâni pentru a 
împărtăşi lucrurile interesante din timpul săptămânii sau evenimente care au loc în 
comunitatea mai largă. De asemenea, unele şcoli organizează petreceri la care sunt invitaŃi 
şi părinŃii, pentru a se cunoaşte între ei şi pentru a se crea o relaŃie mai apropiată cu 
şcoala. La astfel de evenimente sunt invitate şi persoanele care fac parte din aparatul 
administrativ al şcolii, cu scopul de a crea o legătură între aceştia şi elevi.  

� legătura cu totalitatea vieŃii: se referă la modalitatea în care mediul înconjurător afectează 
viaŃa fiecăruia şi la felul în care acŃiunea umană afectează mediul. Proiectul Ńinteşte către 
restabilirea legăturii dintre copil şi natură, ajutându-i astfel să înŃeleagă mai uşor povestea 
„vieŃii şi a morŃii” odată cu trecerea anotimpurilor şi să conştientizeze propria dezvoltare. 
Pentru a atinge acest nivel, proiectul propune implicarea elevilor în diferite activităŃi în 
grădina şcolii pentru a studia plantele, animalele şi elementele naturii sau excursii în 
locaŃii rurale. Astfel de momente permit elevului să reflecte la aspecte ale vieŃii care sunt 
mai presus de fiecare individualitate, dar la care fiecare contribuim. 

Linkedness reprezintă deci mai mult decât măsuri de prevenŃie specifică. DorinŃa de a stabili 
sau restabili legătura cu propria persoană, cu ceilalŃi şi cu mediul înconjurător poate reprezenta un 
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punct de reper pentru programele de prevenire a violenŃei în şcoli. O astfel de abordare 
fundamentală a problemei este mai eficientă decât o abordare simptomatică, pentru că, de cele mai 
multe ori, situaŃiile conflictuale în şcoli au surse de natură socială. Elevii, profesorii, părinŃii sunt 
purtători de simptoame (Deboutte şi alŃii, 2006) născute în contexte sociale mai largi. IntenŃia 
acestui program de prevenire este de a realiza schimbări graduale, însă fundamentale, care duc la 
îmbunătăŃirea climatului şcolar. 

 
5. Aspecte privind implementarea programelor de prevenire 
Punerea în practică cu succes a acŃiunilor şi măsurilor de prevenire a violenŃei poate să reprezinte o 
adevărată provocare pentru multe şcoli, chiar dacă au fost concepute într-un mod coerent şi propun 
obiective realiste. Pe parcursul procesului de implementare, iniŃiatorii programului pot întâmpina 
rezistenŃe, dificultăŃi sau neajusuri de diferite forme: o comunitate educaŃională fragmentată, lipsa 
motivaŃiei membrilor acesteia pentru schimbare, neînŃelegeri în atribuirea de roluri, rezistenŃă la idei 
noi, lipsa resurselor umane şi/sau financiare, etc. Astfel, este important să se dea atenŃie şi 
modalităŃii în care programul de prevenire este implementat, nu doar conŃinutului acestuia. 

Înainte însă de a începe implementarea unui program de prevenire este necesară realizarea 
unei evaluări iniŃiale (Erickson, Mattaini şi McGuire, 2004; Astor şi alŃii, 2005; Whitted şi Dupper, 
2005; Samuelsen şi Ertesvåg, 2006) pentru a analiza şi identifica, sub aspectul specificităŃii şcolii, 
factorii de risc ce pot duce la acte violente, gradul de conştientizare a problemei şi a nevoii de 
intervenŃie la nivelul membrilor comunităŃii, resursele umane şi financiare disponibile pentru 
desfăşurarea acŃiunilor de prevenire, precum şi cele mai optime strategii care răspund nevoilor 
şcolii. Evaluarea iniŃială trebuie deci să urmărească culegerea de date relevante despre mediul şcolar 
şi contextul social în care se nasc manifestările violente. Lipsa unei astfel de evaluări poate avea ca 
rezultat fie selectarea unui program de prevenire neadecvat specificului şcolii, fie întâmpinarea unor 
bariere neanticipate pe parcursul implementării. 

În ceea ce priveşte procesul propriu-zis de implementare, orice program de prevenire a 
violenŃei în şcoli ar trebui să implice şi comunitatea mai largă (alte instituŃii sau organizaŃii, 
autorităŃile publice locale sau regionale). Dezvoltarea de parteneriate (Pain, 2004; Pinheiro, 2006; 
Samuelsen şi Ertesvåg, 2006) poate aduce resurse noi şcolii, în special dacă programul de prevenire 
răspunde şi nevoilor comunităŃii mai largi sau se încadrează în priorităŃile politicilor publice. De 
asemenea, parteneriatele pot contribui, direct sau indirect, la mediatizarea prin diferite canale de 
comunicare a iniŃiativei, la creşterea gradului de conştientizare a problemei violenŃei şcolare în 
rândul actorilor cu putere de decizie, la realizarea de schimburi de experienŃă şi la îmbogăŃirea 
cunoaşterii în privinŃa implementării programelor şi a utilizării practicilor de prevenire a violenŃei în 
şcoli. BineînŃeles, în funcŃie de calitatea relaŃiilor anterioare şi de istoria colaborărilor dintre şcoală 
şi anumite instituŃii sau organizaŃii, astfel de parteneriate pot presupune provocări noi şi eforturi 
suplimentare. În acest caz, ar fi necesară o evaluare cost-beneficiu şi o anticipare a posibilelor 
obstacole ce pot apărea pe parcursul implementării programului. 

Pe lângă crearea de parteneriate, capacitatea de a antrena toŃi actorii implicaŃi direct în viaŃa 
şcolară reprezintă un element cheie pentru eficienŃa programelor de prevenire a violenŃei. În vederea 
atingerii unui nivel optim de participare şi cooperare între profesori, elevi, părinŃi şi specialişti 
(Peterson şi Skiba, 2001; Erickson, Mattaini şi McGuire, 2004; Astor şi alŃii, 2005; Samuelsen şi 
Ertesvåg, 2006; Pinheiro, 2006) este necesar mai întâi ca aceştia să considere relevantă suita de 
activităŃi pe care urmează să le desfăşoare. De asemenea, membrii comunităŃii educaŃionale trebuie 
să simtă că pot contribui la proiect. Astfel, cadrul în care se desfăşoară acŃiunile de prevenire trebuie 
să fie flexibil şi să asigure un anumit grad de libertate în aplicare pentru ca actorii să poată adapta 
programul la specificul şcolii sau al clasei. În plus, pentru a asigura cooperarea este nevoie ca 
programul de prevenire să devină prioritate la nivelul şcolii, să se asigure posibilitatea participării 
tuturor membrilor comunităŃii la diferitele grupuri de lucru, întâlniri sau acŃiuni, iar procedurile să 
fie cunoscute în întreaga şcoală. De asemenea, o premisă pentru asigurarea cooperării şi a eficienŃei 
programului este includerea, pe lângă acŃiuni care vizează direct prevenirea violenŃei, a unor 
strategii proactive şi contextuale focalizate pe dezvoltarea de relaŃii puternice între membrii 
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comunităŃii educaŃionale. Un comitet de implementare a programului la nivelul şcolii, care să 
coordoneze acŃiunile şi să asigure toate aceste condiŃii, este mai mult decât necesar.  

Implementarea cu succes a programelor de prevenire a violenŃei presupune abordarea 

simultană a factorilor de risc identificaŃi la nivelul şcolii (Henry, 2000; Erickson, Mattaini şi 
McGuire, 2004; Pinheiro, 2006; Samuelsen şi Ertesvåg, 2006) şi integrarea acŃiunilor de prevenire 
în activităŃile normale ale şcolii (Astor şi alŃii, 2005). Efectele intervenŃiilor depind de coerenŃa cu 
care sunt puse în aplicare, în acelaşi timp, mai multe măsuri, la diferite niveluri. Armonizarea 
acŃiunilor de prevenire cu activităŃile cotidiene şcolare, didactice sau extra-didactice, poate uşura 
desfăşurarea simultană a intervenŃiilor. Desigur, acest efect este condiŃionat de asigurarea 
participării tuturor membrilor comunităŃii educaŃionale în implementarea programului, de asumarea 
colectivă a responsabilităŃii şi de urmărirea unui obiectiv comun.  

În ceea ce priveşte forma şi conŃinutul programelor, cercetările realizate în acest domeniu 
(Henry, 2000; Peterson şi Skiba, 2001; FCHP, 2002; Erickson, Mattaini şi McGuire, 2004; Astor şi 
alŃii, 2005; Pinheiro, 2006; Samuelsen şi Ertesvåg, 2006) evidenŃiază o serie de condiŃii necesare 
pentru ca acŃiunile întreprinse şi măsurile luate să aibă succes. În general, programele eficiente de 
prevenire a violenŃei în şcoală sunt caracterizate de: 

� dezvoltarea unui set restrâns de reguli simple şi pozitive, comunicate clar şi axate mai 
mult pe comportamentele prosociale şi mai puŃin pe aplicarea pedepselor şi pe excluziune; 

� concentrare pe creşterea participării şcolare şi a reuşitei utilizând sisteme de recompense 
şi de monitorizare continuă; 

� promovarea respectului pentru diferenŃele dintre elevi; 
� educarea abilităŃilor de viaŃă în vederea dezvoltării de către elevi a unor deprinderi utile; 
� revizuirea curriculei pe modelul non-violenŃei; 
� folosirea de către profesori a unor măsuri de disciplinare şi strategii de predare şi învăŃare 

non-violente; 
� educarea profesorilor în domenii precum dezvoltarea copilului, dinamica grupului, 

managementul conflictului şi sănătatea mentală; 
� acordarea de sprijin părinŃilor şi implicarea acestora în activităŃile şcolii; 
� asigurarea şi folosirea unor instrumente de evaluare a climatului şcolar; 
� întărirea sistemelor de colectare a datelor privind violenŃa în contextul şcolar; 
� menŃinerea reflexivităŃii în privinŃa efectelor pe care le au acŃiunile de prevenire la nivel 

individual, interpersonal, instituŃional şi comunitar; 
� dezvoltarea unui sistem de evaluare auto-critică şi auto-corectoare a programului; 
� asigurarea menŃinerii schimbării pe termen lung. 
Majoritatea condiŃiilor enumerate mai sus favorizează în final crearea unei culturi şcolare 

care promovează non-violenŃa şi asigură un climat educaŃional pozitiv. ViolenŃa este un fenomen 
condiŃionat social şi cultural, astfel că intervenŃiile preventive pot să reprezinte mai mult decât 
acŃiuni şi măsuri orientate exclusiv pe problemă. O abordare focalizată doar pe măsuri curative sau 
specifice de prevenŃie, atât în planul construcŃiei programelor, cât şi în planul implementării 
acestora, va avea cel mult efecte pe termen scurt, însă pe termen lung nu poate asigura menŃinerea 
transformărilor. În schimb, programele care abordează problematica violenŃei dintr-o perspectivă 
globală pot avea ca rezultat schimbări fundamentale. Pentru a putea fi însă eficiente, acŃiunile care 
vizează dezvoltarea unei culturi non-violente necesită implicarea tuturor membrilor comunităŃii 
educaŃionale şi asumarea responsabilităŃii colective. 
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